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●  Idag är det föräldrarna som måste ta initiativ, söka efter 
och samordna stödet till sina barn med 
funktionsnedsättning	


●  Det kan innebära upp till 20 kontakter som familjen 
måste samordna (exempel nätverkskarta 88 kontakter, 
252 kontakter vid 4 ½ år)	


●  Att samordna tar tid!	


Bakgrund SAMFÖR 



Bakgrund SAMFÖR 

●  Regeringen har tydligt i sina direktiv uttryckt att 
samverkan mellan olika aktörer och att samordning av 
stöd till barn och unga med funktionsnedsättningar och 
deras familjer är av största vikt	

	


●  Riksrevisionens granskning visar att det inte 
genomförts 	




Syftet med SAMFÖR 
●  att lokalt samordna samhällets resurser som ger stöd till 
familjer med barn/ungdomar med psykiska och fysiska 
funktionsnedsättningar	


●  att öka föräldrarnas kunskap om barnets diagnos, hur man 
kommunicerar och underlättar samspelet med barnet	


●  att ge föräldrar ett känslomässigt stöd i olika 
föräldragrupper och forum kopplade till den pedagogiska 
situationen och möjligheten att utbyta erfarenheter	




Vilka medverkar i SAMFÖR 

●  Västerås Handikapporganisationers samarbetsråd (VHS) en 
paraplyorganisation där 13 olika intresseorganisationer ingår 	

●  Mälardalens högskola	


●  Västerås stad	

●  Habilitering och hälsa (Västerås)	

●  Habiliteringsverksamheten (Eskilstuna)	


●  Intresseorganisationer (Eskilstuna)	

●  (Eskilstuna kommun)	


 	




●  Samordnare	


●  Föräldraplattform	

- hemsida utifrån forskningsbaserad kunskap och fakta, men 
även utifrån referensgruppernas bidrag	


- användarvänlig, relevant och vetenskapligt grundad 
information, kontaktvägar till professionella samordnare där 
föräldrar/barn/ungdomar kan få individuellt stöd	


Aktiviteter i SAMFÖR 



● Utbildning (till familjer/professionella/andra viktiga personer) 	


    - om barnets/ungdomens funktionsnedsättning med fokus på 
interaktion och kommunikation	


- om det stöd som finns i samhället	


- om barns rättigheter	


- samt professionella tips och råd om hur man kan lösa olika 
vardagliga situationer 	


● Familjeforum – mötesplatser för att utbyta erfarenheter med 
andra i liknande situation och knyta nya kontakter	

	


● Kunskaps-/forskningscirklar – för att gemensamt få kunskap 
om aktuell forskning inom området	


Aktiviteter i SAMFÖR 



Målet med SAMFÖR är  

●  att ta fram en kvalitetsgranskad modell för ett väl 
fungerande samordnat föräldrastöd	

 	


●  att dessa aktiviteter ska avlasta föräldrarnas 
samordningsansvar	


●  ett mervärde för de verksamheter som ingår i samverkan 
och kan frigöra resurser i de olika verksamheterna	


●  att samordningsfunktionen kommer att fortgå efter att 
projektet avslutats  



●  Samordnare – 50/50	

	


●  Två nya medarbetare i projektet	

	


●  Bilda referensgrupper – en med föräldrar och 
en med professionella	

	


●  Informera om projektet	


●  Almedalen	


Just nu i SAMFÖR 



Kontakt SAMFÖR 

Projektansvarig	

● Elinor Brunnberg elinor.brunnberg@mdh.se	


Projekt-/forskarassistent	


● Regina Ylvén regina.ylven@mdh.se	


Projektassistent/Informatör	


● Catherina Ronsten catherina.ronsten@mdh.se	


Nyhetsbrev: http://www.samfor.se/	

	



